
profiel met de adelaarsneus, de rijke haartooi, het pantser, de mar
tiale houding van de arm: alles is even suggestief en her inner t aan 
„de u i tmuntende uitvoering van het por t re t" waarover mr. J. W. 
Frederiks in zijn alleraardigste inhoudrijke boekje over de pen
ningen i i ) spreekt, een port re tkunst die het verval der penningkuns t 
nog enigszins tegengaat en die hij vooral bij de penningen van 
Willem III vindt. Het lijkt ons ook voor de utrechtse rijksdaalder 
te gelden, al was hij „maar" een munt . Blijkens het randschrift was 
het een zilveren munt . De catalogus der Oranjepenningen 12) spreekt 
van proefslagen in goud en zilver. 

De keerzijde is getooid met he t gekroonde wapen der Verenigde 
Provinciën en het randschrift Concordia res parvae crescunt 1673: 
Door eendracht groeien kleine zaken. Vermoedelijk waardeerde 
de prins de utrechtse geste niet. Is dit de reden dat de rijksdaal
der waarschijnlijk niet in omloop is gebracht, zoals Verkade ver
onderstelt? i s ) . 

D. P H I L I P S 

11) Heemschutserie 52, Amsterdam 1947, blz. 40. 
W) Oranje-penningen blz. 40, no. 333. 
13) Verkade, no. 582. 

N O G EENS D I R K ADOLF VAN R E E D E 

Dr. R. F. P. de Beaufort te Woudenberg was zo vriendelijk mij te 
berichten dat in de pastorie der parochiekerk van de Heilige Barbara 
te Culemborg een portret bewaard wordt van de moedige geestelijke, 
over wie ik in het j u l inummer van ons maandblad iets mocht ver
tellen. 

Dank zij de welwillendheid van pastoor H. A. van Erp, is he t 
mogelijk hierbij een ' reproductie van dit schilderij af te drukken, 
waarvoor ook hier mijn dank. 

Het stuk stelt Dirk Adolf van Reede voor op zijn doodsbed, met 
rechts een opgenomen groen gordijn. In de rechterbenedenhoek wordt 
als overlijdensdatum vermeld 12 december 1674, terwijl het „Archief 
voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrech t" dl. 38, 22 de
cember noemt. Waarschijnlijk gebruikte de schilder de in Utrecht in 
1674 nog gangbare, oude stijl. 

Dr. De Beaufort heeft pater Van Reede ook nog ontmoet bij een 
onderzoek naar het huis „Meulensteyn" aan de Langbroekerwetering. 
In dit huis worth in 1657 niet alleen een kapel ingericht, maar ook 
een priester gehuisvest, die de katholieken van Doorn, Cothen, Werk
hoven en de Dwarsdijk onder zijn hoede moet nemen. Natuurl i jk 
speelt pater Van Reede hierbij een rol i ) . 
7) „Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht", dl. 68, blz. 200. 

16 



.ti ?i 

Dirk Adolf van Reede op zijn doodsbed. 

„Meulensteyn" was een bezitting van de Van Oostrums, de wijkse 
familieleden van Dirk Adolf, onder wie interessante figuren voor
komen. We hebben al kennis gemaakt met Margaretha van den 
Bongerd, weduwe van Johan van Oostrum, de „moeie" van onze 
priester, bij wie hij in 1634 een tehuis vond. Zij had één zoon, ook 
Johan, ritmeester en de held van een beroemd geworden geschiedenis. 
Wijlen de heer Graadt van Roggen heeft het romantische verhaal 
met verve verteld 2). De Van Oostrums waren aanzienlijk, maar 
schijnbaar niet rijk. Johan wordt tenminste betiteld als „een arme 
ritmeester", geen partij voor de dame van zijn hart . Dat was dan ook 
niemand minder dan Catharina Maria de Wael van Moersbergen, 
een rijke en dus gezochte erfdochter. 

Haar vader, Adolf de Wael, heer van Moersbergen had een 
andere man voor zijn dochter gezocht en wel Reinier van Raesfeld, 
heer van Middachten. Jaren ouder dan de jongedame, maar dit 
bezwaar wordt volkomen opgeheven door zijn rijkdom. Althans in de 
ogen van papa, niet in die van Catharina. 

Het meisje laat zich niet verkopen, zij blijft haar ritmeester trouw. 
De meningen verschillen over de manier waarop ze zich laat scha
ken 3) , maar ze doet het. Johan van Oostrum ontvoert haar en brengt 

\V. Graadt van Roggen: „Een Utrechtsche sleutelroman", blz. 150 er 
„Politieken romantiek op Moersbergen" (in „Historia", sept. 1949). 
Zie ook: Wittert van Hoogland: „Geschiedenis van de Ridderhofsteden. 
dl. 1 „Moersbergen". 

id. 

17 



haar bij zijn moeder, bij Margaretha van den Bongerd dus. 
Dit gebeurt in 1636. De heer van Moersbergen legt zich uiteindelijk 

bij het gebeurde neer en als hij en zijn vrouw kort na al deze emoties 
sterven, blijkt Cathar ina zelfs niet onterfd. Zij en haar mart erven 
Moersbergen en ook „Meulensteyn". Lang duur t het zo moeizaam 
verworven geluk niet, in-1644 sterft Cathar ina, in 1656 Johan van 
Oostrum. Hij is niet her trouwd. .Vis ritmeester was hij natuurli jk niet 
vaak thuis; wie.zorgde voor de vier kinderen? Naar alle waarschijnlijk
heid grootmoeder Margaretha van den Bongerd, die pas in 1651 stierf. 
Dan woonden ze dus in hetzelfde huis als pater Van Reede en dat is 
van belang voor wat volgt. 

Adolf de Waél was protestant, hij heeft een rol gespeeld in de twisten 
tussen remonstranten en. contra-remonstranten. Johan van Oost rum 
zal ook wel tot de staatskerk behoord hebben. In 1641 laten hij en 
Catharina tenminste hun dochtertje Margaretha hervormd dopen. 
In het algemeen waren de Van Oostrums trouwens zeker hervormd. 
Hun namen komen v o o r i n de doop- en trouwregisters van de heer
sende kerk en ze bekleden allerlei functies, die alleen voor her
vormden openstaan. 

Maar dan, een jaar na de dood van Johan van Oostrum, in 1657, 
horen we opeens van de kapel en de priester op „Meulensteyn". Heer 
van Moersbergen en eigenaar van „Meulensteyn" is nu de oudste zoon 
van Johan en Cathar ina: Johan Gerard van Oostrum, in 1657 een 
jongen van hoogstens 20 jaar. En hij is katholiek. Dat blijkt heel 
duidelijk als de priester op „Meulensteyn" in 1672 weer moet ver
dwijnen. Niet op last van de overheid, maar als gevolg van de span
ningen die er heersen tussen de wereldlijke geestelijkheid en de regu
lieren. Johan Gerard van Oostrum beklaagt zich dan bij Neercassel 4 ) . 
De invloed van Dirk Adolf van Reede? Was Margaretha van den 
Bongerd misschien zelf crypto-katholiek? Eén ding wordt wel duide
lijk: in de kringen van adel en regenten spelen godsdienstverschillen 
niet zo'n erote rol; Reinier van Raesfeld, de door Catharina 's vader 
uitgezochte bruidegom, was ook katholiek. Financieel schijnt het 
Johan Gerard van Oostrum niet voor de wind te zijn gegaan. Hij 
begint tenminste al heel jong met het verkopen van zijn goederen 5). 
Hij is ook heer van Cattenbroeck, maar draagt dit in 1682 over aan 
mr. Johan Pesters. Hij bezit de grondheerlijkheid van de Zeister straat 
en verkoopt het in 1680 aan de nieuwe heer van Zeist 6). 

We zijn afgedwaald van het portret van Dirk Adolf van Reede. 
Wie heeft hem, door wie, op zijn doodsbed laten schilderen? En hoe 
is het portret in Culemborg terecht gekomen? Als we daarop een 
antwoord vinden, hopen we het u te mogen meedelen. 

ALEID VAN DE B U N T 

„Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht" dl 68, blz. 203. 
Protocollen van notarissen in de stad Utrecht, Gemeentearchief, Utrecht, 
/.ie: Prof. dr. J. Ph. de Monté Ver Loren „De geschiedenis van de Zeister 
Dorpsstraat ", blz. 9 (uitg. Van de Poll-Stichting, Zeist). 


